ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
02 грудня 2021 року
м. Чортків

№ 795

Про надання дозволу на проведення відкритих торгів на закупівлю послуг
фінансового лізингу КП «Благоустрій» Чортківської міської ради для
придбання транспортних засобів
З метою безперебійної роботи комунального підприємства при виконанні
поточних та аварійних робіт, розглянувши звернення начальника
КП «Благоустрій» Віктора Голубця від 16 листопада 2021 року № 157, № 158,
керуючись Цивільним кодексом України, законами України «Про фінансовий
лізинг», «Про автомобільний транспорт», «Про публічні закупівлі», статтями
25, 59, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Благоустрій» міської ради
на проведення відкритих торгів на закупівлю банківських послуг – послуг
фінансового лізингу для придбання:
1.1. міських автобусів моделі ATAMAN A-092H6 в кількості 5 (п’ять)
одиниць; призначення автобусу – міський низькопідлоговий автобус; клас – І,
гарантія міс.тис. км – 24/100 000, рік випуску 2021, ціна одиниці в грн. з ПДВ –
2 240 000.00, з правом викупу техніки;
1.2. міжміських автобусів моделі ATAMAN A-09216 в кількості 2 (дві)
одиниці; призначення автобусу – міжміський автобус; клас – ІІ; гарантія
міс.тис.км – 24/100 000; рік випуску 2022; ціна одиниці в грн. з ПДВ стандартна
комплектація – 2 330 000.00, з правом викупу техніки;
1.3. автогрейдера моделі G9220 в кількості 1 (одна) одиниця (надалі –
Техніка); експлуатаційна маса – 16500 кг; максимальне тягове зусилля – 87 кН;
максимальна швидкість (вперед/назад) – 39/25,5 км/год.; об’єм двигуна – 7146
см3; норма викидів – Євро ІІ, з правом викупу техніки.
2. Провести відкриті торги з правом викупу вказаних транспортних
засобів з наступними умовами:
- загальна вартість міських низькопідлогових автобусів моделі ATAMAN
A-092H6 (5 одиниць) – не більше 11 200 000,00 грн. (одинадцять мільйонів
двісті тисяч гривень 00 копійок);
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- загальна вартість міжміських автобусів моделі ATAMAN A-09216 (2
одиниці) – не більше 4 660 000,00 грн. (чотири мільйони шістсот шістдесят
тисяч гривень 00 копійок);
- загальна вартість автогрейдера – не більше 3 915 000,00 грн. (три
мільйони дев’ятсот п'ятнадцять тисяч гривень 00 копійок);
- строк лізингу не більше 60 місяців від дати отримання транспортних
засобів згідно з актом приймання – передачі до договору (-орів) фінансового
лізингу;
- авансовий платіж не більше 30% (тридцяти) від вартості транспортних
засобів;
- відсоткова ставка – змінювана, визначається за розміром індикативної
ставки UIRD (український індекс ставок за депозитами фізичних осіб у гривні
строком на 12 (дванадцять) місяців), збільшеної на маржу Банку, але не більше
30% річних;
- погашення лізингових платежів, які складаються з суми відшкодування
вартості техніки (рівними частинами протягом усього строку лізингу),
нарахованих відсотків і комісій, здійснюється щомісячно. Розміри лізингових
платежів визначаються згідно з умовами договору(-орів) фінансового лізингу.
3. Уповноважити начальника комунального підприємства «Благоустрій»
міської ради Віктора Голубця, або на час його відсутності особу, яка його
заміщує:
3.1. Укласти договір(-ори) фінансового лізингу з переможцем (-ями)
відкритих торгів на умовах, визначених у пунктах 1, 2 цього рішення (з
можливістю самостійного визначення інших умов цього (-их) договору (-орів)
на власний розсуд) та договір (-ори) страхування транспортних засобів з
визначенням страхових платежів згідно з тарифами акредитованої страхової
компанії відповідно до вимог чинного законодавства.
3.2. Виконувати усі дії та вчиняти всі правочини, необхідні для реалізації
цього рішення (у тому числі підписувати договори про внесення змін до
договору (-орів) фінансового лізингу щодо зміни специфікації предметів
лізингу, графіка лізингових платежів тощо) відповідно до вимог чинного
законодавства.
4. Після виконання зобов’язань за договором (-ами) фінансового лізингу
вжити заходів щодо реєстрації за комунальним підприємством «Благоустрій»
міської ради права власності на майно за договором (-орами) фінансового
лізингу та оформлення всіх необхідних для цього документів.
5. Фінансовому управлінню міської ради забезпечити фінансування
комунального підприємства «Благоустрій» міської ради на весь строк лізингу, у
строки та у розмірах, достатніх для виконання ним всіх зобов’язань за
договором (-орами) фінансового лізингу, що буде (-уть) укладений (-ні) з
переможцем відкритих торгів.
6. Копію рішення направити комунальному підприємству «Благоустрій»
міської ради, фінансовому управлінню та управлінню комунального
господарства, архітектури та капітального будівництва міської ради.
7. Відповідальність за організацію виконання цього рішення покласти на
начальника комунального підприємства «Благоустрій» міської ради Віктора
ГОЛУБЦЯ.
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8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради
Віктора ГУРИНА та постійні комісії міської ради з питань розвитку
інфраструктури громади та комунального господарства; з питань бюджету та
економічного розвитку.
Міський голова

Володимир ШМАТЬКО

